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HOTĂRÂREA NR. 136  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 53/2017  

privind numirea membrilor consiliului de administrație al  

Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară, din data de                                                           

8  septembrie 2017, legal constituită; 

           Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 10999 din 06.09.2017 a domnului preşedinte Teodorescu Horia pentru  

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 53/2017 privind numirea membrilor consiliului 

de administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”; 

- Raportul de specialitate nr. 11000 din 06.09.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calităţii, Evidență Funcții Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă; 

- Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 772614/NB/25.08.2017 și Ordinul Ministrului 

Finanțelor Publice nr. 1878/25.08.2017; 

           Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct.1. lit. b) și art. 5 alin. (3) din O.U.G nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art. 91 alin. (1) lit. f) și alin. (2), lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                     h o t ă r ă ş t e: 

  

 Art.1 Se numește în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

„Administrația Zonei Libere Sulina”, domnul Ciupitu Gabriel, în calitate de reprezentant al 

Ministerului Finanțelor Publice. 

Art.2 La articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 53/2017 privind numirea 

membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”, 

punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

             „3. Ciupitu Gabriel – reprezentant  al Ministerului Finanţelor Publice – administrator.” 

Art.3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”, Ministerului 

Finanțelor Publice, domnului Ciupitu Gabriel,  Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi Compartimentului 

Guvernanță Corporativă.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 8 

septembrie 2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                PREŞEDINTE,                                          Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 137   

privind darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” 

 a unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public 

 al Județului Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de                                                              

08.09.2017, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Horia 

Teodorescu, înregistrată sub nr. 10997/06.09.2017 prin care se propune darea în administrare către 

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare 

aflate în domeniul public al Județului Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcției Economice, Buget, 

Finanțe și Administrativ și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat 

sub nr. 10998/06.09.2017; 

 Având în vedere: 

- Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 

Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al 

judeţului Tulcea; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 133/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor 

din domeniul public al Judeţului Tulcea a unor imobile transmise în domeniul public al Judeţului 

Tulcea prin Legea nr. 176/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 538/2014 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a 

statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a judeţului Tulcea; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 

utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea 

activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

  În conformitate cu dispoziţiile art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, art. 91, alin. (4), lit. a), art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere 

Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Județului Tulcea, 

având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2 (1) Administrarea imobilelor transmise conform art. 1 se va realiza de către Regia 

Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 

176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al 
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statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale 

"Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea.   

     (2) Bunurile imobile prevăzute în anexă care reprezintă infrastructura portuară se vor 

exploata potrivit destinaţiei din momentul transmiterii, cu respectarea reglementărilor în vigoare 

privind administrarea infrastructurii de transport naval şi navigaţia pe căile navigabile interioare. 

Art.3 Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute în anexă se face pe bază de protocol 

încheiat între părţile interesate. 

Art.4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere 

Sulina”. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 8 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                PREŞEDINTE,                                                     Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 138 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 septembrie 2017, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11698/20.09.2017 2017 a domnului preşedinte, 

Horia TEODORESCU privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

Judeţului Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 11699/ 20.09.2017 al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017, ale 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2017, ale  art. 19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la 

venituri de la suma de 193.782,0 mii lei la suma de 198.686,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

248.644,00 mii lei la suma de 253.548,0 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de 

funcţionare si secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a și nr. 1b, bugetul detaliat pe capitole de 

cheltuieli conform anexei nr. 2.   

 (2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 2.500 mii lei în 

cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent 

ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 2.500 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 
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provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de dezvoltare, precum şi 

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2017 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 54.862,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare, pe anul 2017 şi 

a creditelor de angajament pe anii 2018 - 2020, conform anexelor nr. 3 şi 3a. 

Art. 3 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea, rectificat pe anul 2017, conform anexei nr. 4. 

 Art. 4 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, rectificată pe 

anul 2017, conform anexei nr. 5. 

 Art. 5 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

septembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

          Marius Cristi MIHAI 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 139 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 septembrie 2017, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11702/20.09.2017 a domnului preşedinte,  Horia 

TEODORESCU privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 

11703/29304/20.09.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea,; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin. (3), lit. a) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și ale Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din alocații bugetare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017, la venituri de la 
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suma de 66.511  mii lei la suma de 70.624 mii lei şi la cheltuieli de la  suma de 66.511 mii lei la suma 

de 70.624 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1.a.  

 Art. 2 – Anexele  nr. 1 și 1.a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

          Marius Cristi MIHAI 

 
HOTĂRÂREA NR. 140 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 septembrie 2017, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11704/20.09.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli Institutului de Cercetări 

Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 11705/ 5063/ 

20.09.20217 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Institutului de Cercetări Eco- 

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin. (3), lit. a) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 6/2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2017, la venituri de la suma de 5.505 mii lei la suma 

de 5.611 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 5.505 mii lei la suma de 5.611 mii lei, conform anexelor 

nr. 1 şi 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

septembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,              Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Marius Cristi MIHAI 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 09/2017                                          

 

8 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 141 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 septembrie 2017, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11700/20.09.2017 a domnului preşedinte,  Horia 

TEODORESCU privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural 

„Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 11701/1366/ 20.09.2017 al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe și Administrativ și Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin. (3), lit. a) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 6/2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

 În temeiul prevederilor art. 97 și art. 115 alin. (1) lit.(c) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural „Jean 

Bart” Tulcea pe anul 2017, la venituri de la suma de 2.797 mii lei la suma de 2.847 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de  2.797 mii lei la suma de 2.847 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a şi lista 

programelor şi proiectelor culturale, conform anexei 2. 

 Art. 2– Anexele  nr. 1, 1a si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

septembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.  142  

privind înființarea administrației portuare pentru imobilele aferente infrastructurii portuare din  

domeniul public al Județului Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de                                                              

21.09.2017, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Horia 

Teodorescu, înregistrată sub nr. 11658/20.09.2017 prin care se propune înființarea administrației 

portuare pentru imobilele aferente infrastructurii portuare din  domeniul public al Județului Tulcea și 
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Raportul de specialitate al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ și Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 11659/20.09.2017; 

 Având în vedere: 

- Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 

Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al 

judeţului Tulcea; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 137/2017 privind darea în administrare către Regia 

Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în 

domeniul public al Județului Tulcea  

- Prevederile art.5, art.22 și art.23 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea 

porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului 

public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, 

republicată; 

- Prevederile art.91 alin.(1), lit.f), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

    Art.1 (1) Se aprobă înființarea administrației portuare pentru imobilele aferente infrastructurii 

portuare din  domeniul public al Județului Tulcea, în cadrul Regiei Autonome „Administraţia Zonei 

Libere Sulina”, aflată sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea. 

   (2) Imobilele aferente infrastructurii portuare pentru administrarea cărora se înființează 

administrația portuară în cadrul Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” sunt cele 

transmise în domeniul public al județului Tulcea prin Legea nr.176/2017. 

   Art.2 Administrația portuară înființată conform art. 1 va îndeplini toate funcțiile și atribuțiile 

care îi revin potrivit Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor 

navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi 

desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată. 

   Art.3 Administrația portuară va funcționa numai cu autorizarea Ministerului Transporturilor în 

conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând 

domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile 

navigabile interioare, republicată. 

   Art.4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere 

Sulina”. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

septembrie 2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 143  

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11804/21.09.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgență Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 11805/16019/21.09.2017 al Direcției 

Economice Buget Finanțe şi Administrativ și Spitalului Judeţean de Urgență Tulcea; 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgență Tulcea nr. 

12/22.09.2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin. (3) lit. a) din Legea 

nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgență Tulcea pe anul 2017, la venituri de la suma de 117.618 mii lei la suma de 117.663 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 128.560 mii lei la suma de 128.605 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secțiunii de funcționare în sumă de 10.928 mii lei și deficitul secțiunii de 

dezvoltare în sumă de 14 mii lei se finanțează din excedentul anilor precedenți.  

 Art. 3 – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcției Economice Buget Finanțe şi Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgență Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 144   

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea 

în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, 

pentru anul școlar 2017 - 2018 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017,                                            

legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11766 din 21.09.2017 a domnului preşedinte 

Teodorescu Horia privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, pentru anul școlar 2017 - 2018  şi Raportul 
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de specialitate nr. 11767 din 21.09.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 

Funcții Publice; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

    Ţinând cont de  adresa nr. 4031/30.08.2017 a Şcolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea; 

În baza prevederilor art. 96, alin. 2^1, lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin.2, lit. b) și art.7, alin. (1), lit. b) din Anexa la 

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art.115, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

Art.1 Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, pentru anul școlar 2017 - 2018 următoarele 

persoane: 

- Isacov Mirela - Liuba, consilier judeţean  

- Bălan Lucian - Daniel, consilier judeţean. 

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie,  

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, domnului Bălan Lucian - Daniel, doamnei Isacov Mirela - Liuba  

şi  Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

      PREŞEDINTE,                               Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

          Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 145 

privind solicitarea transmiterii unui  imobil din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Tulcea  

 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

      Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr.11656/20.09.2017 prin care se propune solicitarea transmiterea 

unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 

domeniul public al judeţului Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe 

şi Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi al 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 11657/20.09.2017,  

Tinând cont de  adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. A5819/12.05.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 6178/18.05.2017; 

            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 76 şi 77 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei 

pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin.(1) lit. 
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f) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  În temeiul  art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se solicită Guvernului transmiterea imobilului 422, având datele de identificare 

prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și 

din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea.  

Art.2. După preluare, imobilul 422 va fi utilizat în vederea realizării unui sediu nou pentru 

desfăşurarea activităţii Centrului Militar Judeţean Tulcea şi a microstructurilor din compunere şi aflate 

în coordonare, cu o suprafaţă construită de cel puţin 800 mp, în termen de 5 ani, de la preluarea 

imobilului prevăzut la art.1, cu fonduri de la bugetul local. 

Art.3. În cazul în care nu se respectă destinația imobilului și termenul prevăzut la art. 2, 

imobilul 422 revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării 

Naționale. 

Art.4 Predarea-preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile 

interesate, în termenul prevăzut în hotărârea Guvernului de transmitere. 

Art.5. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public şi Ministerului Apărării Naţionale. 

           Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,                                 Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 146    

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 13/2017 privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional  

pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus ” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de Fundamentare nr. 11617/19.09.2017, a domnului vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Tulcea, George LUCHICI, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 13/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Vișina – Ceamurlia de Sus” şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 

Managementul Proiectelor, înregistrat cu nr. 11618/19.09.2017; 

         Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

         În baza dispozițiilor  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1), lit. f) şi alin. (3), lit. f) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și 

văzând Anexa la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
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Europene nr. 2521/23.03.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1 - Axa prioritara 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1. – Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la Infrastructura TEN-T, inclusive 

a nodurilor multimodale, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării; 

        În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13/2017 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus”,  se completează după cum 

urmează: 

- La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 

,,La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus” finanțat prin POR 2014-2020, apel dedicat 

zonei  de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, întregul traseu va fi funcțional, în stare 

bună, în integralitatea sa, inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare, asigurându-se 

conectarea la rețeaua TEN-T”. 

Art. 2. - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre, 

Instituției Prefectului –Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor și Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,                                Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 147 

privind aprobarea proiectului „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin 

restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 11786/21.09.2017, a domnului vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, George LUCHICI, prin care se propune aprobarea proiectului 

„Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de 

Etnografie și Artă Populară Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect și Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe şi Administrativ,  înregistrat cu nr. 11787/21.09.2017; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Vazând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apel 

dedicat zonei de INVESTIŢII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNĂRII (ITI DD), Apelul de 

proiecte POR/2016/5/5.1/ITI1 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

Imbunătăţirea mediului urban şi  conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
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cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

natural şi cultural; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. b) și d) şi alin. 5, lit. a), pct. 10 și art.98 

coroborat cu art. 45, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin 

restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 5: 

îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

prioritatea de investiții 5.1. conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 

cultural, apel de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”, 

în cuantum de 18.721.765,82 lei (inclusiv TVA). 

         Art. 3. Se aprobă contribuția totală proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale – 

Județul Tulcea, în sumă de 578.894,66 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

370.262,67 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă 

Populară Tulcea”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea 

Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”, pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

Art. 5. Se vor asigură toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității 

Administrativ-Teritoriale – Județul Tulcea.  

Art. 7. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

      PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                              Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 148 

privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea 

punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017,  legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 11784/21.09.2017, a domnului vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, George LUCHICI, prin care se propune aprobarea proiectului 

„Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, 

Babadag” și a cheltuielilor legate de proiect și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ,  

înregistrat cu nr. 11785/21.09.2017; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Vazând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apel 

dedicat zonei de INVESTIŢII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNĂRII (ITI DD), Apelul de 

proiecte POR/2016/5/5.1/ITI1 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

Imbunătăţirea mediului urban şi   conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

natural şi cultural; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit.b) și d) şi alin. 5, lit. a), pct. 10 și art.98 

coroborat cu art. 45, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea 

punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 5: îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 

protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1. conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apel de proiecte 

POR/2017/5/5.1/ITI/.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Promovarea valorilor culturale prin 

restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”, în cuantum de 

3.165.065,48 lei (inclusiv TVA). 

         Art. 3. Se aprobă contribuția totală proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale – 

Județul Tulcea, în sumă de 137.159,09 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

61.794,01 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Promovarea valorilor culturale 

prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa 

Panaghia, Babadag”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

Județului Tulcea. 
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Art. 5. Se vor asigură toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității 

Administrativ-Teritoriale – Județul Tulcea.  

Art. 7. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului –Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

      PREŞEDINTE,                                    Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 149 

privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul 

Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a  

Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din 

Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea de noi membri în cadrul Asociației 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 11.509/18.09.2017, a d-lui vicepreședinte Mergeani Dumitru 

prin care se propune acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității 

Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare 

,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea 

de noi membri în cadrul Asociației şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calității, Evidenţă Funcţii Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă nr. 11.510/18.09.2017; 

Având în vedere: 

- adresele Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare 

din Județul Tulcea” înregistrate la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 8234/06.07.2017 și nr. 

10344/24.08.2017; 

- Hotărârea nr. 4/28.02.2017 a Consiliului Local al Comunei C.A Rosetti; 

- Hotărârea nr. 23/28.02.2017 a Consiliului Local al Comunei Mahmudia; 

- Hotărârea nr. 33/23.05.2017 a Consiliului Local al Comunei Chilia Veche; 

- Hotărârea nr. 26/19.06.2017 a Consiliului Local al Comunei Văcăreni; 

- Hotărârea nr. 35/31.07.2017 a Consiliului Local al Comunei Carcaliu. 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 13 din Statutul Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și 

Canalizare din Județul Tulcea”; 

- art.13 din Anexa nr. 4 la H.G nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 10 alin.(8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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            - art. 91 alin. (1) lit. f) și alin.(5), lit.a), pct. 13 din Legea administraţiei  publice  locale  nr.  

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se acordă mandat special domnului Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean 

Tulcea, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea 

Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din 

Județul Tulcea”, în vederea exercitării votului favorabil pentru acceptarea următorilor membri în cadrul 

Asociației: 

-  Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna C.A Rosetti; 

-  Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mahmudia; 

-  Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Chilia Veche; 

-  Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Văcăreni; 

-  Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Carcaliu. 

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Tulcea, Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și 

Canalizare din Județul Tulcea”, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii 

Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                          Contrasemnează,                                       
             Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 150    

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. VLAD TRANS SRL Măcin  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 11819/22.09.2017, a d-lui vicepreşedinte George LUCHICI şi 

Raportul de specialitate al Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 11820/22.09.2017, prin care se propune atribuirea 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale către S.C. VLAD TRANS SRL Măcin; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.1, lit. (p) şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. 1 lit. (f) din Legea  nr.  215/2001 a  administraţiei  publice  locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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             În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VLAD TRANS SRL Măcin, judeţul Tulcea, 

conform Anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. VLAD TRANS SRL Măcin, judeţul Tulcea. 

           Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, 4 „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

      PREŞEDINTE,                                Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 151   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 11815/22.09.2017, a d-lui vicepreşedinte George LUCHICI şi 

Raportul de specialitate al Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 11816/22.09.2017, prin care se propune atribuirea 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.1, lit. (p) şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al  Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. 1 lit. (f) din Legea  nr.  215/2001 a   administraţiei  publice  locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, conform Anexei 

la prezenta hotărâre.  
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Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  Transport  Public, 

Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi  S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,                                    Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 152   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. ROTORUL SRL Măcin  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 11817/22.09.2017, a d-lui vicepreşedinte George LUCHICI şi 

Raportul de specialitate al Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 11818/22.09.2017, prin care se propune atribuirea 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale către S.C. ROTORUL SRL Măcin; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.1, lit. (p) şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al  Ministerului  Internelor  şi  Reformei Administrative, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. 1 lit. (f) din Legea  nr.  215/2001 a   administraţiei  publice  locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. ROTORUL SRL Măcin, judeţul Tulcea, conform 

Anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  Transport Public, 

Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Tulcea şi S.C. ROTORUL SRL Măcin, judeţul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, 4 „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

      PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR.  153 

privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea,  în vederea implementării 

proiectului  

,, Puncte de prim  ajutor în școlile din mediul rural” 

 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

              Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 11.791 din 21.09.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu,  prin care se propune aprobarea parteneriatului dintre Județul 

Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala 

Tulcea, în vederea implementării proiectului ,,Puncte de prim ajutor în școlile din mediul rural” și 

Raportul de specialitate al Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ și  Serviciului 

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului nr. 11.792 din 21.09.2017 ; 

 Ținând cont de solicitarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea 

înregistrată cu nr. 11.476 din 15.09.2017; 

             Văzând rapoartele  Comisiilor  de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 In conformitate cu prevederile art.8 și art.11 lit. i) din Legea nr.139/1995 a Societății Naționale 

de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91, alin.(5) lit.a pct.3 

și alin.(6) lit. a) din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

              În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea în vederea implementării proiectului  ,,Puncte de 

prim ajutor în școlile din mediul rural”, conform Acordului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Acordul de 

parteneriat aprobat conform art. 1. 

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ și Serviciului 

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului în vederea ducerii la îndeplinire.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

      PREŞEDINTE,                                  Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                              Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 154 

privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea  și 

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, în vederea implementării proiectului  

,,Gala Voluntariatului 2017 - Tulcea” 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

              Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 11795/21.09.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul Horia Teodorescu, prin care se propune aprobarea parteneriatului dintre 

Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Fundaţia Judeţeană pentru Tineret în vederea 

implementării proiectului „Gala Voluntariatului 2017 – Tulcea” şi Raportul de specialitate al Direcției 

Economice, Buget Finanțe și Administrativ și Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi 

Promovarea Judeţului  nr. 11796/21.09.2017; 

 Ținând cont de solicitările Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Tulcea, înregistrate la Consiliul 

Județean Tulcea cu nr.10.717/31.08.2017 și nr. 11567/19.09.2017; 

             Văzând rapoartele  Comisiilor  de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al 

fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 3 din Legea Tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91, alin.(5) 

lit.a pct. 5 și alin.(6)  lit. a)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

              În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Fundaţia 

Judeţeană pentru Tineret Tulcea în vederea implementării proiectului „Gala Voluntariatului 2017 – 

Tulcea”, conform Acordului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Acordul de 

parteneriat aprobat conform art. 1. 

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ și Serviciului 

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului în vederea ducerii la îndeplinire.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 1 „abținere”, - voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,                                   Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 
HOTĂRÂREA NR. 155 

privind modificarea Acordului de parteneriat dintre Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean 

Tulcea şi Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Dobrogea în vederea organizării 

concursului de soluţii cu tema  „Semnalizarea intrărilor în judeţul Tulcea”,  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 51/30.09.2016 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11769/21.09.2017 a vicepreședintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul George Luchici, prin care se propune modificarea Acordului de parteneriat 
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dintre Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala 

Teritorială Dobrogea în vederea organizării concursului de soluţii cu tema „Semnalizarea intrărilor în 

judeţul Tulcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 51/30.09.2016 şi Raportul de 

Specialitate nr. 11790/21.09.2017 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 

Văzând adresa nr. 375/19.09.2017 a Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială 

Dobrogea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea cu nr. 11315/19.09.2017; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.a), pct.12 şi alin.(6), lit.a) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1. Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat dintre Judeţul Tulcea prin Consiliul 

Judeţean Tulcea şi Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Dobrogea în vederea 

organizării concursului de soluţii cu tema „Semnalizarea intrărilor în judeţul Tulcea”, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 51/30.09.2016, după cum urmează:  

- Art. 5 „Perioada de valabilitate a acordului” se modifică și va avea următorul cuprins: 

Perioada de valabilitate a acordului este de 18 luni de la semnarea acestuia. 

Art. 2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze actul adițional la 

Acordul de Parteneriat, modificat conform art. 1. 

 Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea şi Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea 

ducerii la îndeplinire. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 156    

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiții 

 „Stații de epurare și reabilitare rețele canalizare Spitalul Județean de Urgență Tulcea” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11923/25.09.2017, a vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul George Luchici, prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Stații de epurare și 

reabilitare rețele canalizare Spitalul Județean de Urgență Tulcea”   precum şi Raportul nr. 11926 din 

25.09.2017 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor; 

Având în vedere rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

           Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul „Stații de epurare și reabilitare rețele canalizare Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                               Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                            Marius Cristi MIHAI 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 157  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 privind  numirea 

membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, 

cu modificările ulterioare 

  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită;                                 

           Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 11952 din 26.09.2017 a domnului preşedinte Teodorescu Horia 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 privind numirea membrilor 

consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, cu modificările 

ulterioare;  

- Raportul de specialitate nr. 11956 din 26.09.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calităţii, Evidență Funcții Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă; 

- Raportul final cu privire la activitatea de selecție al Comisiei de selecție a candidaților pentru 

desemnarea a doi membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

Dunării” Tulcea nr. 11.920 din 25.09.2017; 

           Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct.1. lit. b),  art.5, alin. (2), lit. b), alin. (3) și alin. (5) din 

O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1) lit. f),  alin. (2), lit. d) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

  Art.1  Se numește în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, domnul Iosif Dumitru - reprezentant al Consiliului Judeţean 

Tulcea. 
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 Art.2 La articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 privind numirea 

membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, cu 

modificările ulterioare, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

             „1. Iosif Dumitru – reprezentant  Consiliul Județean Tulcea – administrator.” 

 Art.3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, domnului Iosif 

Dumitru, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice și 

Compartimentului Guvernanță Corporativă  

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,                                       

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 158 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 

Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13/28.01.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 12132/28.09.2017 a domnului preşedinte Horia Teodorescu privind 

modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Tulcea, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr. 12133/28.09.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calității, Evidenţă Funcţii Publice; 

- Hotărârea nr. 11 din 22.09.2017 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea; 

          Văzând rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          În conformitate cu prevederile art. 91 alin .(1), lit. a) și f) și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și 

ale art.15 lit. b) și c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G nr. 56/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările 

și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Serviciul Administrație  Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Spitalului Județean de Urgență Tulcea, Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă 

Funcţii Publice și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
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Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

septembrie 2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTĂ: 

Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 

secțiunea „Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul 

link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul 

Consiliului Județean Tulcea, din str. Păcii, nr.20  


